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من كلٌة التربٌة للبنات / 0222-1111 للعام الدراسً بكلورٌوس فً علم النفس التربوي -1

 بتسلسل االولى على القسم. /جامعة بغداد

 /من كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد 0220-0221ماجستٌر فً علم النفس للعام الدراسً  -0

  بتسلسل االولى على المجموعة.

من كلٌة التربٌة للبنات /جامعة  0221-0222دكتوراه فً علم النفس التربوي للعام الدراسً  -3

 بتسلسل االولى على المجموعة./ بغداد 

 

/كلٌة التربٌة للبنات / جامعة  : استاذة جامعٌة فً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة العمل مكان

 مقرر الدراسات العلٌا فً القسمو مدٌرة الوحدة االرشادٌة فً كلٌة التربٌة للبنات سابقا   بغداد.

 .حالٌا  

 

 البحوث المنجزة: -4

 النتحار.مشتركشخصٌة االنتحاري بٌن اسالٌب تجنٌده وسبل انقاذه من ا 

 مقترحات لمعالجة بطالة الخرٌجٌن فً العراق. مشترك 

 استراتٌجٌة التمكٌن النفسً لتعزٌز االمن الفكري للشباب.مشترك 

 االفكار االٌجابٌة الالشعورٌة وعالقتها بمشروع الحٌاة لدى طلبة الجامعة.مشترك 

 .ًدور الروبوت فً المجال التعلٌم 

  باستبصار الذات والتعاطف االنفعالً لدى طلبة الخبرات االنشقاقٌة وعالقتها

 الجامعة)دراسة مقارنة بٌن طلبة جامعة بغداد وجامعة عجمان(.منفرد

 برنامج مقترح الولٌاء االمور لوقاٌة المراهقٌن من االنحراف السلوكً.مشترك 

 تصمٌم برنامج حاسوبً لتعلٌم االطفال القسمة الطوٌلة. مشترك 

 ٌة لدى طالبات الدراسات العلٌا من وجهة نظر المشرفٌن. معاٌٌر النزاهة االكادٌم

 مشترك



 بناء اختبار للذاكرة البصرٌة لتالمٌذ المرحلة االبتدائٌة.مشترك 

 مرونة االنا وعالقته باسالٌب الحٌاة لدى طلبة الجامعة. مشترك 

 فاعلٌة الذات لدى طلبة مواجهة ازمة الهوٌة. مشترك 

 منفرد لذات لدى طلبة المرحلة الثانوٌة.تقدٌر ااحالم الٌقظة وعالقتها ب 

 .منفرد الرضا عن الحٌاة وعالقته بعوامل الشخصٌة الكبرى لدى طلبة الجامعة 

 التوجه الدٌنً وعالقته بالتعاطف االنفعالً لدى طلبة الجامعة. منفرد 

 االعراض االستباقٌة لدى متعاطً المخدرات.منفرد 

 مشتركاالٌجابً لدى الشباب دور الخدمة االجتماعٌة فً تنمٌة التفكٌر. 

 .مشتركاختبار دالة الفقرة على مقٌاس الصحة النفسٌة على وفق نظرٌة القٌاس الحدٌثة 

 .مشتركاتجاهات طلبة الجامعة نحو المراة على وفق بعض المتغٌرات 

 ًمشتركبناء مقٌاس للعنف الجامع . 

 .مشتركمشاهدة التلفزٌون وعالقته بسلوك الطالبات 

 ٌٌن نحو التعلم.مشتركاتجاهات االم 

 الصحة النفسٌة لدى طالبات كلٌة التربٌة للبنات.منفرد 

 اسالٌب معاملة االم البنائها المتفوقٌن عقلٌا . منفرد 

 فاعلٌة الذات لدى طلبة المرحلة االعدادٌة على وفق بعض المتغٌرات.مشترك 

 جة اللغوٌة ورشة عمل مقترحة لتطوٌر القٌادة التحوٌلٌة لدى المدراء فً ضوء البرم

 مشتركالعصبٌة / مشاركة فً مؤتمر فً االمارات العربٌة 

 العنف االسري الموجه ضد المرأة العراقٌة على وفق بعض المتغٌرات.مشترك 

 البٌئة المحفزة الطفال الرٌاض.منفرد 

 كتب الشكر: -5

 ( كتابا  03)حصلت على العدٌد من كتب الشكر من جامعات ووزارات مختلفة فً العراق.

 تمرات والندواتالمؤ -6

  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بعنوان"العملٌات  أقامتهالمؤتمر الدولً الذي

 نفسً واجتماعً" منظور –االنتحارٌة فً العراق 

 مؤتمر معالجة بطالة الخرٌجٌن فً العراق / رئاسة الوزراء / العراق 

 ملتقى جامعة بغداد للتعلٌم االلكترونً الثانً/ جامعة بغداد 

  الوطنً السنوي لكلٌتا التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة والتربٌة للبنات / جامعة المؤتمر

 بغداد

  جامعة الزقازٌق فً مصرمؤتمر 



  المؤتمر الدولً االول لكلٌة التربٌة / قسم االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي / الجامعة

 المستنصرٌة

 ة الزقازٌق / مصرالمؤتمر الدولً الخامس لقسم االجتماع بجامع 

  المؤتمر العلمً النسوي االول حول دور المراة فً مجال البحث العلمً/ وزارة العلوم

 والتكنولوجٌا

 مؤتمر تطوٌر االعمال العالمً اقامته جامعة عجمان فً االمارات 

 مؤتمر كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة جامعة كربالء 

 لجامعة المستنصرٌةالمؤتمر العلمً السابع عشر كلٌة التربٌة ا 

 المؤتمر العلمً التاسع عشر كلٌة التربٌة الجامعة المستنصرٌة 

 المؤتمر العلمً للطالبات الذي اقامته كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد 

 ًجامعة بغذاد.لقسم الخدمة االجتماعٌة فً كلٌة التربٌة للبنات االول المؤتمر العلم/ 

 اب والرٌاضة.المؤتمر العلمً االول لوزارة الشب 

 نحو بٌئة اقلٌمٌة حضور المؤتمر الدولً الثانً للمجموعة العراقٌة للدراسات االستراتٌجٌة(

 امنة(

  الندوة العلمٌة التخصصٌة تعزٌز النزاهة االكادٌمٌة فً الجامعات العراقٌة/ مركز البحوث

 النفسٌة / جامعة بغداد

 للشباب العراقً كٌف ٌفكر الشباب(  الندوة العلمٌة لوزارة الشباب ) نحو رؤٌة مستقبلٌة

 /العراق.

 الذكاء فً كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد الندوة العلمٌة لقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة(

 االصطناعً(.

 .ندوة الشخصٌة االٌجابٌة لطالبات الجامعة التً اقامتها الوحدة االرشادٌة فً الكلٌة 

 التً اقامتها الوحدة االرشادٌة بالتعاون مع اللجنة  ندوة المخدرات والتدخٌن افة المجتمع

 المركزٌة لالرشاد فً كلٌة التربٌة للبنات.

 )الندوة العلمٌة للوحدة االرشادٌة فً الكلٌة)االرشاد واالبداع 

  ندوة ظاهرة التسول اسبابها وطرق عالجها التً اقامتها مركز الدراسات التربوٌة

 واالبحاث النفسٌة جامعة بغداد

 وة االمٌة بٌن اوساط الشباب فً المجتمع العراقً التً اقامتها وزارة الشبابند 

 ندوة اثر الحضارات االنسانٌة واالدٌان السماوٌة فً توجٌه الشباب واصالحهم 

  جامعة بغدادندوة التواصل االسري فً ظل تحدٌات العصر اقامتها كلٌة التربٌة للبنات 

 لبةورشة عمل اسالٌب تقوٌم التدرٌسً للط. 

 ورشة عمل معاٌٌر الجودة الشاملة فً الجامعات 



 التً اقامتها الوحدة االرشادٌة فً كلٌة  ورشة عمل التعامل مع بعض الشخصٌات الصعبة

 التربٌة للبنات.

 ورشة عمل التحكم بالذات اقامتها كلٌة التربٌة للبنات 

 ورشة عمل احالم الٌقظة لدى الطالبات اقامتها كلٌة التربٌة للبنات 

 .دورة التخطٌط االستراتٌجً الشخصً الذي اقامته كلٌة العلوم /جامعة بغداد 

 دورة تدرٌبٌة للجان االرشاد التربوي الفرعٌة فً كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد 

  بعنوان"االناقة النفسٌة لتدرٌسً الجامعة"بغداد ورشة عمل الساتذة كلٌة اللغات فً جامعة 

 

 اللجان المشاركة بها: -7

 منها: وفً الوزارات االخرىعضو فً العدٌد من اللجان داخل القسم والكلٌة العمل ك

لجنة مقابلة واعداد وتطبٌق برنامج تأهٌلً لمعلمات الرٌاض التابعات للعتبة الحسٌنٌة  

 المطهرة 

 فً الكلٌة لجنة معاٌٌر الجودة 

 المركزٌة فً الكلٌة.لجنة االرشاد لنفسً 

 خاصة فً وزارة التربٌةلجنة مناهج التربٌة ال

 لجنة تهتم بالمراة العراقٌة فً وزارة الشباب

     االشراف على محاضرات ضمن برنامج الدورة التنموٌة الثقافٌة بالتعاون مع مؤسسة المعرفة        

 .الثقافٌة للسٌد محمد هاشم ال ٌحٌى 

 

 تدريسية في دورة طرائق التدريس التابعة لجامعة النهرين -8

 

 


